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การวิจัยเร่ือง หลักการบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายศึกษาอยู่ 2
กรณีคือ   1.  วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
หลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษา
ท่ีครอบคลมุถึง  3 หลักการครองตน  หลักการ
ครองคน  หลักการครองงาน  2. เพ่ือเสนอหลัก
การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม  วิธีการ
ศึกษานี้ผู ้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา
ใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และ
เทคนิคเดลฟาย

ผลการวิจัยพบว่า
หล ักพ ุทธธรรมท ี ่สอดคล ้องก ับ

หลักการบริหารการศึกษา มีจำนวน 21 หลักธรรม
แยกตามหลักการครองตน การครองคน และการ
ครองงาน ได้ดังน้ี   การครองตน  สอดคล้องกับ   19
หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา
โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ ้มครองโลก  2
ธรรมทำให้งาม  2 ธรรมมีอุปการะมาก  2  กุศลมูล  3
สันโดษ  3  สุจริต  3   อธิปไตย  3  ฆราวาสธรรม   4

พรหมวิหาร   4    สังคหะวัตถุ   4  อธิษฐานธรรม  4
เบญจธรรม  พละ 5  กัลยาณมิตรธรรม  7
สัปปุริสธรรม  7  อริยทรัพย์  7  และ ทศพิธราชธรรม
การครองคน  สอดคล้องกับ 15  หลักพุทธธรรม
ไดแ้ก ่ กัลยาณมติตตา  โยนิโสมนสกิาร  ธรรม
คุ้มครองโลก  2  ธรรมทำให้งาม  2  กุศลมูล  3  สุจริต
3   อธิปไตย  3  ฆราวาสธรรม   4  พรหมวิหาร   4
สังคหะวัตถุ  4  กัลยาณมิตรธรรม  7 สัปปุริสธรรม  7
อปริหานิยธรรม  7 อริยทรัพย์  7  และ
ทศพิธราชธรรม   การครองงาน   สอดคล้องกับ 10
หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา  โยนิโส-
มนสิการ  ธรรมทำให้งาม  2  ธรรมมีอุปการะมาก  2
สุจริต  3   อิทธิบาท  4  พละ 5  ฆราวาสธรรม   4
สังคหะวัตถุ  4  และ สัปปุริสธรรม  7
          นอกจากน้ียังพบว่า มีจำนวน  7 หลักธรรม
ที ่สอดคล้องกับ หลักการบริหารการศึกษา
ด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน
ได้แก่  กัลยาณมิตตตา  โยนิโสมนสิการ  ธรรมทำให้
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Abstract
             A study of the principles of  educational
administration  based upon  Buddha– dhamma
aimed  to 1. analysize the  relevancy of Buddha-
dhamma to  the  principles of  educational
administration in three dimensions, namely, self
managing, people managing,   and task managing,
2. to propose the model  of  educational
administration  based upon   buddha–dhamma. The
research methodology was research &
development, documentary analysis,   interviews
and Delphi technique.

The finding were as follows:
Twenty one  principles of  buddha-

dhamma are found as relevant to  the principles
educational administration  in three dimensions:
people-managing, self -managing  and  task-
managing, and are delineated as follows:
            For self-managing, 19 buddha–dhamma
principles could be applicable:  Kalyanamittata,
Yonisomanasikara, Lokapala-dhamma 2,
Sobhanฺakaranฺa-dhamma 2, Bahukara-dhamma 2,
Kusala-mula3, Santosa 3, Sucarita 3, Adhipateyya
3, Gharavasa-dhamma 4, Brahmavihara 4,
Sangahavatthu 4, Adhitฺtฺhana 4, Panca–dhamma,
Phala 5, Kalyanamitta-dhamma 7, Sappurisa-
dhamma 7, Ariyadhana 7 and Rajadhamma 10.

For people-managing,15 buddha-
dhammas principles could be applicable:

Yonisomanasikara, Lokapala-dhamma 2,
Sobhan ฺakaran ฺa-dhamma 2, Kusala-mula 3,
Sucarita 3, Adhipateyya 3, Gharavasa-dhamma 4,
Brahmavihara 4,  Sangahavatthu 4, Kalyanamitta-
dhamma 7,  Sappurisa-dhamma 7, Ariyadhana 7,
Vaggi-aparihaniyadbamma 7 and Rajadhamma 10.

For task-managing, 10  buddha-
dhammas principles could be applicable:
Yonisomanasikara, Sobhanฺakaranฺa-dhamma 2,
Lokapala-dhamma 2, Sucarita 3, Gharavasa-
dhamma 4  Sangahavatthu  4, Iddhipada 4, Phala 5
and Sappurisa-dhamma 7.
                  Also, seven  buddha-dhamma principles
are found as relevant to all three dimentions of
educational administration —  people managing,
self managing and task managing: Kalyanamittata,
Yonisomanasikara, Sobhanฺakaranฺa-dhamma 2,
Sucarita 3, Gharavasa-dhamma 4, Sangahavatthu
4, and Sappurisa-dhamma 7.

Keywords : principles of  educational
administration, principles of  educational
administration, Buddha-Dhamma, principles of
Buddha-Dhamma, self-managing, people-
managing, task-managing

บทนำ
               การบริหารงานขององค์การโดยท่ัวไป คือ
การร่วมมือกันทำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปโดยมีวัตถุประสงค์ของการทำงานรว่มกัน
ในการร่วมมือกันทำงานนั้นจะต้องมีบุคคล
ท่ีเป็นหัวหน้า ท่ีเราเรียกว่าผู้บริหาร และการร่วมมือ
กันน้ันจะจัดในรูปองค์การประเภทต่างๆ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ที่มีองค์การนั้นๆ ส่วนการบริหาร
การศึกษาคือ ความร่วมมือกันของกลุ่มบุคคล
โดยมีวัตถุประสงค์ของการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายการทำงาน ของกลุ่มบุคคล ต้องจัดตั้ง
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เป็นองค์กรประเภทต่างๆ การบริหารเกิดจาก
การรวมกลุ่มของคนซึ่งมีมาเป็นเวลาช้านาน
มนุษย์มีการเรียนรู้โดยธรรมชาติและถ่ายทอด
การเรียนรู ้ จากคนรุ ่นเก่าไปยังคนรุ ่นใหม่
ต่อเนื่องกันอย่างไม่เป็นทางการเมื่อมนุษย์อยู่
รวมกันเป็นสังคมเป็นชุมชนที ่ใหญ่ขึ ้นการ
ดำเนินชีวิตสลับซับซ้อนมากข้ึน มนุษย์มีแนวคิด
ในการจัดต้ังสถาบันการศึกษาข้ึน เพ่ือให้เป็นแหล่ง
กลางในการให้การศึกษา จึงเกิดการบริหาร
การศึกษาข้ึน การให้การศึกษาแก่มนุษย์มีสถาบัน
ที่วิวัฒนาการมาเป็นลำดับดังนี้  (1)  สถาบัน
ครอบครัว จัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการโดย พ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ลูกหลาน  (2)
สถาบันศาสนา จัดการศึกษาโดยอาศัยวัดหรือ
สำนักทางศาสนา โดยมีพระนักบวช บาทหลวง
เป็นผู ้ให้การศึกษา  (3)  สถาบันการศึกษา
จัดการศึกษาโดยจัดต้ังสถานศึกษา เช่น โรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ออกแบบการให้การศึกษา
โดยมีครู อาจารย์เป็นผู้ให้การศึกษาในปัจจุบันน้ี
มีสถาบันต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการให้การศึกษา เช่น
สถาบันส่ือสารมวลชน เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ
แต่ในเร่ืองของการบริหารการศึกษามักจะหมายถึง
การดำเนินการเก่ียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
(นิพนธ์ กินาวงศ์, 2543. หน้า 16)

แนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช
2540กำหนดให้จ ัดการศึกษาอบรมให้เก ิด
ความรู้คู่คุณธรรม และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายและหลักการ ให้จัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในกาดำรงชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นได้
อย่างมีความสุข  เป็นการสนับสนุนให้นำหลัก
ธรรมของศาสนา มาใชเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแด่
ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
คนที่ 23 เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้ากราบบังคมทูล
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2544
ความตอนหน่ึงว่า “การปฏิรูปการศึกษา ไม่ใช่จะ
ลอกเลียนแบบต่างประเทศมาทั้งหมด ให้นำ
องค์ความรู้ทางด้านศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยเข้ามาประสมประสานด้วย”
(สำนักโฆษก, 2545. หน้า  208, 209)

ปัจจุบันน้ีกระแสพทุธธรรมกำลงัไดรั้บ
ความสนใจเป ็นอย่างมากในโลกตะว ันตก
นักวิชาการมากมายหันมาสนใจศึกษาและเผยแพร่
แนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลจากความคิดของพุทธองค์
นับตั้งแต่ E.F. Schumacher นักเศรษฐศาสตร์
ชาวตะวันตก ผู้ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก
วิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวพุทธในประเทศพม่า
แล้วเกิดแรงบันดาลใจเขยีนหนังสือช่ือ Small is
beautiful  ซ่ึงเปล่ียนวิถีชีวิตคนตะวันตกมากมาย
ปัจจุบันในประเทศอังกฤษ มี Schumacher College
ท่ีให้การศึกษาโดยได้รับอิทธิพลทางความคิดของ
พุทธศาสนา...และยงัมนีกัเขยีนชือ่ดงัคอื Fritjof
Capra ที่เขียนหนังสือออกมาในเชิงประยุกต์
พุทธธรรม เช่น  The Turning Point หรือ Web of
Life นอกจากนัน้ชาวตะวนัตกยงัสนใจใฝรู้่ท่ีจะ
ศึกษาคำสอนของพุทธองค์มากมาย เช่นที่วัด
สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ มีรายการ Monk Chat
เพ่ือให้บริการแก่ชาวต่างชาติท่ีสนใจพระพุทธศาสนา
ที่สวนโมกข์นานาชาติ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และวัดป่านานาชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานีมี
ชาวต่างชาติไปรับบริการฝึกสมาธิมากมาย
มหาวิทยาลัยนาโรปา ในสหรัฐอเมริกา ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากคนหลายชาติ    Helena Norburg
Hodge ชาวสวีเดน ซึ ่งปัจจุบันมีสำนักงาน
International Society for Ecology and Culture
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อยู่ท่ีเมือง Devon ใกล้ๆกับ Schumacher College
ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพุทธศาสนา
และทำให้เก ิดความเข ้าใจถ ึงสาเหต ุความ
หายนะของสังคมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์...
ได้ศึกษาและเขียนรายงานผลการวิจัยเร่ือง Ancient
Futures : Learning from Ladakh  และอิทธิพล
พุทธธรรมในเมอืงลาดัก อัมมูแคชเมียร์ ประเทศ
อินเดีย  ความสนใจของคนตะวันตกที่มีต่อ
พุทธศาสนาน่าจะเป็นจุดสำคัญท่ีนักวิชาการชาวไทย
จะได้กลับมาคิดทบทวนและหันมาสนใจหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเพื่อประยุกต์ไปสู่การบริหาร
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง
แทนการรับรู้แบบตะวันตกที่มีความแปลกแยก
จากวิถีไทยและนับวันจะมีพลังทำลายสังคมไทย
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน

สภาพสงัคมทีเ่ปน็อยูท่กุวนันี ้ ผู้บรหิาร
สถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนขาดศีลธรรม
ขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่น้อย ดังจะพบเห็นจาก
ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อแขนงอื่น ๆ อยู่
บ่อย ๆ เช่น ผู้บริหารโรงเรียนทุจริตการซ้ือวัสดุ
รายหัวนักเรียน มีแต่รายการซื้อแต่ไม่มีของ
ทุจริตการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ไม่ทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน
โดยนำเงนิไปซือ้ของอยา่งอืน่บา้ง เอาไปใชจ้า่ย
ส่วนตัวบ้าง ทุจริตการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
นมบูด นมไม่มีคุณภาพ หรือไม่ซ้ือนมเลย ผู้บริหาร
โรงเรียนค้ายาบ้า ทำอนาจารนักเรียน ฯลฯ
(ชรินทร์ หงษ์ทอง, 2546. หน้า บทคัดย่อ)
สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการโดยเจ้าหน้าที ่ของรัฐซึ่ง
ส่วนหน่ึงเป็นการกระทำของข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (สำนักงาน ปปป., 2541. หน้า 36 – 41)
รวมท้ังยังมี ข้อมูลปรากฏในรายงาน สำนกังาน
ข้าราชการครู ประจำปี 2542 พบว่า ข้าราชการครู
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาถูกดำเนินการทาง
วินัยค่อนข้างมากเน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

โดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าท่ี  (สำนักงาน ก.ค.,
2542. หน้า1-5)  สภาพท่ีเป็นจริงมีผู้บริหารจำนวน
ไม่น้อยท่ีปฏิบัติงานและปฏบัิติตนตามคณุธรรม
จริยธรรมย่อหย่อนไป และยังกระทำผิดวินัย
อย่างต่อเนื่อง ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเร่ืองคุณธรรมและ จริยธรรมตามความคาดหวัง
ของสังคม ดังที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์
และส่ือมวลชน (นายบุญชู แสงสุข, 2544. หน้า
บทคัดย่อ)  การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ครู ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีปัญหาด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมคือ ขาดความรบัผิดชอบ
ติดอบายมุข อวดอ้างความรู ้ ขาดศีล 5 ขาด
พรหมวิหาร4 ชอบดื่มสุรา ทำตัวไม่มีคุณธรรม
มีการแสดงตนไม่เหมาะสมกับการเป็นครู ขาด
สัมมาคารวะ ขาดความเมตตา เห็นแก่ตัว
ขาดความสามัคคี และมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นบ่อย
รวมทั้งปัญหาเอาเวลาราชการไปใช้งานส่วนตัว
(โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง, 2536. หน้า บทคัดย่อ)
การท่ีนักบริหารนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นเครื่องกำกับในการบริหารงานทุกด้าน
ย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิง
จริยธรรมของสังคมเข้ากับการปฏิบัติหน้าที่
(ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2541. หน้า155) ตามทฤษฎี
การบริหารซ่ึงทำให้การดำเนินการใดๆท่ีเก่ียวกับ
องค์การนั ้นอยู ่บนพื ้นฐานที ่สอดคล้องกับ
ความเชื ่อถือการยอมรับของสังคมตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์การ
ที่สามารถทำงานภายใต้กรอบของหลักธรรม
อันท่ีจะสร้างศรัทธาทำให้องค์การสามารถพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีต้องการได้อย่างดี (ทัศนีย์ น้อยวงศ์
และ ร้อยเอกหญิงมาริดา พรวัฒเวทย์, 2539. หน้า
2-3)

พุทธธรรมเป็นหลักพื้นฐานของชีวิต
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเป็นหลักเพื ่อ
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การดำเนินชีวิตอย่างมีสัมมาทิฏฐิเพื่อศานติสุข
ของคนในสังคม จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสม
อย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนเป็นแหล่งสำคัญในการหล่อหลอม
ความเป็นมนุษย์ให้แก่นักเรียนทุกคน และ
หากผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจและนักการเมอืง
มีและใช้คุณธรรมและจริยธรรมย่อมจะนำให้บ้าน
เมืองรุ่งเรืองและประชาชนสุขสันต์ิ  (พันเอกชินวุธ
สุนทรสีมะ., 2535. หน้า บทคัดย่อ) หลักพุทธธรรม
ของพุทธองค์มีไว้เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้
เลฃือกสรรค์มาใช้ตามความเหมาะสมในทกุเร่ือง
ไม่ว่าในเร่ืองการครองตน  การครองคน  และการ
ครองงาน  (สงบ ประเสริฐพันธ์ุ, 2545. หน้า 248-
250) หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นรากฐาน
คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ 1. คุณธรรม
ในการครองตน  2. คุณธรรมในการครองคน และ
3. คุณธรรมในการครองงาน  มีความสำคัญต่อ
การบริหารงานในโรงเรียนเป็นอย่างย่ิง เพราะการ
บริหารงานใด ก็ตามให้ประสบผลสำเร็จนั้น
จะต้องใช้ความรู ้คู ่ค ุณธรรม  แต่ในสภาพ
ความเปน็จริงน้ันปรากฎวา่ผู้บริหารโรงเรยีนมัก
จะมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม เพราะผู้บริหารใช้อำนาจ
ไม่เป็นธรรม ผู้บริหารขาดความเท่ียงธรรม (มงคล
ภาธรธุวานนท์, 2539. หน้า บทคัดย่อ)

ความสำคัญของการปฏิบัต ิตนตาม
หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหาร
ด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน
อันเป็น สมรรถนะที่สำคัญจำเป็นของผู้บริหาร
การศึกษาจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างย่ังยืน

ปัญหาการวิจัย
การศึกษาเร่ือง หลักการบริหารการศึกษา

ตามแนวพุทธธรรม คร้ังน้ี ผู้วิจัยมีปัญหาท่ีจะศึกษา
ในประเด็นต่างๆดังน้ี

1.  หลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม และการประยุกต์ใช้กับทักษะการ
บริหารการศึกษาเป็นอย่างไร

2.  ความหมายและนยัสำคญัทีเ่กีย่วกับ
หลักพุทธธรรมด้านการครองตนการครองคน
และการครองงานเป็นอย่างไร

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไป เพื่อนำเสนอหลัก

การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม
จุดมุ่งหมายเฉพาะ มีสองประการคือ
1.  วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลัก

พุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษา 3 หลักการ
1.1  หลักการครองตน
1.2  หลักการครองคน และ
1.3  หลักการครองงาน

2.  เสนอหลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม

กรอบทฤษฎีและแนวคิดการ
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

ดังน้ี
1.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา

1.1  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์  (Scientific Management)

1.2  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิง
มนุษย์สัมพันธ์  (Human Relations)

1.3  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)

1.4  ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิง
ระบบ (Systems Approach)

2.  หลักพุทธธรรม
หลักพุทธธรรม คือคำสั ่งสอนของ

พระพุทธเจ้าที ่สำคัญใน พระไตรปิฎกและ
อรรถกถาฎีกา  โดยพจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรมได้จำแนกหลักพุทธธรรมออก
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เป็น11 หมวดได้แก่ เอกกะ-หมวด1 มีจำนวน 3
หลักธรรม  ทุกะ-หมวด 2 มีจำนวน 62 หลักธรรม
ติกะ -หมวด 3 มีจำนวน 71 หลักธรรม   จตุกกะ-
หมวด 4 มีจำนวน 79 หลักธรรม  ปัญจก–หมวด 5
มีจำนวน 45 หลักธรรม  ฉักกะ-หมวด 6 มีจำนวน
17 หลักธรรม  สัตตกะ–หมวด 7 มีจำนวน 15
หลักธรรม  อัฏฐกะ–หมวด 8 มีจำนวน 9 หลักธรรม
นวกะ-หมวด 9 มีจำนวน 12 หลักธรรม   ทสกะ -
หมวด 10 มีจำนวน 24 หลักธรรม  และ
อติเรกทสกะ-หมวดเกิน 10 มีจำนวน 22 หลักธรรม
รวมท้ังส้ินจำนวน 359 หลักธรรม (พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต),2545. หน้า 11-17) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิด
ถูกวิธี  คือ  การทำในใจโดยแยบคาย  มองสิ่ง
ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า
สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย  แยกแยะออกพิเคราะห์
ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี
ให้เห็นส่ิงน้ัน ๆ   หรือปัญหาน้ัน ๆ   ตามเหตุปัจจัย

ธรรมคุ้มครองโลก 2 ธรรมท่ีช่วยให้โลก
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและ
สับสนวุ่นวาย

อธิปไตย 3  ความเป็นใหญ่ ภาวะท่ีถือเอา
เป็นใหญ่

พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื ่องอยู ่อย่าง
ประเสริฐ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ หลักความ
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมท่ีต้องมีไว้เป็น
หลักใจและกำกับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า
ดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์
สัตว์ท้ังหลายโดยชอบ

ศีล 5 หรือเบญจศีล ความประพฤติชอบ
ทางกายและวาจา การรักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย
ตามระเบยีบวินัย ข้อปฏิบัติในการเวน้จากความ
ช่ัวการควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความไม่เบียดเบียน

สารณียธรรม 6 ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันธรรม
ท่ีทำให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน

สัปปุริสธรรม 7  ธรรมของสัตบุรุษ
ธรรมท่ีทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี

มรรคมีองค์  8  หรือ  อัฏฐังคิกมรรค
เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า “ทางมี
องค์แปดประการอันประเสริฐ” องค์ 8 ของมรรค

ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม
ธรรมของพระราชา กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดิน
ควรประพฤติ คุณธรรมของผูป้กครองบา้นเมือง
ธรรมของนักปกครอง

3.  ทักษะการบริหาร
ทักษะการบริหาร หมายถึง ทักษะเฉพาะๆ

ท่ีสำคัญของผู้บริหาร  5 ด้าน ได้แก่
3.1 ทักษะทางด้านภาวะผู้นำ (Leader-

ship) หมายถึง  ปรากฎการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงท่ีเรียกว่า
ผู ้นำสามารถให้คนอื ่นๆ  ปฏิบัติงานตามที ่
ต้องการได้  โดยการปฏิบัติงานน้ัน  ผู้ปฏิบัติงาน
มีความเต็มใจหรือสมัครใจท่ีจะทำ  ซ่ึงอาจเกิดจาก
ความเช่ือถือ  ในตัวผู้นำน้ัน  ๆ

3.2   ทักษะการตัดสินใจทางการบริหาร
บางที ่ใช้คำว่าการวินิจฉัยสั ่งการ (Decision
Making)หมายถึง การตกลงใจใดๆของผูบ้ริหาร
ในการกำหนดทางเลอืกในการปฏบัิติในเมือ่เกิด
ทางเลือกในการปฏิบัติหลายๆทางเลือกหรือในเม่ือ
เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในองค์การเป็นการตัดสินใจ
ท่ีเก่ียวข้องกับทางเลือกท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตัดสินใจปฏิบัติหรือสั่งการให้ปฏิบัติตาม
ทางเลือกน้ัน

3.3 ท ั กษะการสร ้ า งแร งจ ู ง ใ จ
(Motivation) หมายถึง  การชักนำให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ผู ้จูงใจ
ปรารถนาหรือ  การนำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
อย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ หรือ
หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีพร้อมจะปฏิบัติงาน
เพราะถูกแรงกระตุ้นให้เกิดความต้ังใจ ความเต็มใจ
และความพร้อมใจท่ีจะปฏิบัติงาน
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3.4 ทักษะการติดต่อส่ือสาร (Comuni-
cation) หมายถึง  วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีทำให้เกิด
การถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ หรือข้อมูล
จากแหล่งใดแหล่งหนึ ่งไปยังอีกแหล่งหนึ ่ง
หรือจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง
วิธีการติดต่อส่ือสารมิได้หมายถึง การพูด การเขียน
ที่คนทั่วไปใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไป แต่ยัง
หมายถึงพฤติกรรม สัญลักษณ์หรือ เคร่ืองมือต่าง ๆ
ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารด้วย

3.5  ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
(Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่ทำให้เกิด

การเลือก (Choices) ท่ีจะกระทำอย่างใดอย่างหน่ึง
เป็นข้ันตอนของการตดัสินใจ การกระทำท่ีเลือก
แล้วต้องเหมาะสมที่สุดทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เกิดความรูสึ้กไม่พอใจน้อยท่ีสุด ประการสำคญั
คือการแก้ไขความขัดแย้งเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การมากท่ีสุด   (นิพนธ์  กินาวงศ์, 2543. หน้า
80-135)
       สำหรับกรอบแนวคดิการวิจัย  (Research
Framework) เรื่อง หลักการบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธธรรม เสนอเป็นแผนภูมิดังน้ี

- ทฤษฎีการบริหาร
การศกึษา

- หลักพุทธธรรม

- ความคดิเห็น
ผูทรงคณุวุฒิ

การครองตน

การครองคน

การครองงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  (Research  Framework)

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย

ด้านเน้ือหา และประชากร ดังน้ี
1.  ขอบเขตเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์

เอกสาร (Documentary  Analysis) ในเรื ่อง
ท่ีกล่าวถึงในกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย

2.  ขอบเขตประชากร ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีให้การสัมภาษณ์  และผู้เช่ียวชาญเทคนิคเดลฟาย

2.1  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดสรรเป็นผู้ให้
การสัมภาษณ์  จำนวน 15 ราย

2.2  ผู้เช่ียวชาญทีต่อบแบบสอบถาม
เดลฟาย จำนวน 30 ราย ได้แก่
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2.2.1  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ) ปี พ.ศ.2544 และ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ (สำนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา) ปี
พ.ศ.2545  จำนวน 10 ราย

 2.2.2  กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 5 ราย
2.2.3  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านพระพุทธ

ศาสนา การบริหารงานการศึกษา จำนวน 5 ราย
2.2.4  กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ระดับ

9 หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 9  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 ราย

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
การวิจัยเรื่องหลักการบริหารการศึกษา

ตาม แนวพุทธธรรมคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังน้ี
1.  ได้ทราบหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้อง

กับหลักการบริหารการศึกษา ด้าน การครองตน
การครองคน และการครองงาน

2.  ได้นัยสำคัญของคำสอนในหลัก
พุทธธรรมกับการบริหารงานการศึกษา 3 ด้าน และ
ได้นัยสำคัญการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
กับทักษะการบริหารงานการศึกษา 5 ทักษะ
สำหรับเป็นตัวแบบให้ผู้บริหารการศึกษานำไป
ปรับใช้บริหารองค์การเพื่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

พัฒนา (Research & Delopment) ใช้เทคนิค
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
การสัมภาษณ์และเทคนิคเดลฟาย (Delphi
Technique) แบ่งการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตาม
ข้ันตอนดังน้ี

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร /แนวคิด ทฤษฎี
1.  เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็น

เอกสารชั้นต้นและชั้นรอง ทั้งของทางราชการ
หน่วยงานเอกชนและงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญ
งานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยพระพุทธศาสนา
ตลอดจนเอกสารท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับหลักการ
บริหารการศึกษา ตามแนวพุทธธรรม

แหล่งข้อมูลได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ
สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ
และเอกชน

2.  เกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์เหล่าน้ีเพ่ือคัดเลือกเอกสาร

2.1  เป็นเอกสารของทางราชการ
องค์การต่างๆ ทั้งในลักษณะของตำรา หนังสือ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

2.2  เป็นเอกสารงานวิจัย รวมท้ังเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และผลงานของ
ผู้เช่ียวชาญทางพุทธศาสนา หรือเอกสารเผยแพร่
ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดดังกล่าว

การคัดเลือกเอกสารจะพิจารณาคุณค่า
ภาย นอกและภายในของเอกสาร

3. เอกสารหลกัในการวจัิยท่ีได้จากการ
พิจารณา ได้แก่เอกสารท่ีกล่าวถึงในขอบเขตเน้ือหา
ตัวอย่างเช่น พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
สังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช
๒๕๓๐  โดย สิริ  เพ็ชรไทย ป.ธ.๙, บรรณาธิการ
ทฤษฎีบริหาร โดย เจริญผล  สุวรรณโชติ
หลักบริหารการศึกษา โดย นิพนธ์  กินาวงศ์
การบริหารเชิงพุทธ (กระบวนการทางพฤติกรรม)
โดย บุญทัน  ดอกไธสง   พระพุทธศาสนาพัฒนาคน
และสังคม, พุทธธรรม,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรม, พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลศัพท์,  โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์
ปยุตฺโต)  คุณธรรมสำหรับนักบริหาร โดย
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต)
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ธรรมนูญชีวิต โดย พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.
๒๕๒๐ – ๒๕๔๔ โดย สมชาย  วรัญญานุไกร

4.  หน่วยการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้นัยสำคัญ
ของคำท่ีปรากฏในเอกสารเป็นหน่วยในการวิเคราะห์

5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอ่าน
เนื ้อหาของเอกสารอย่างละเอียดและบันทึก
ขอ้ความทีป่รากฎนยัสำคญัของหลกัการบรหิาร
การศึกษาตามแนวพุทธธรรม ตามกรอบการวิจัย
สอบทานนัยสำคัญที่ปรากฏในเอกสาร แล้วนำ
นัยสำคัญในข้อความเหล่านั ้นไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

6.  การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ผู้วิจัยใช้
นัยสำคัญของคำในขอ้มูลมาวิเคราะหห์าแนวคดิ
ที่ปรากฏขึ้นตามประเด็นที่กำหนดและ สรุป
ตามประเดน็ของกรอบการวจัิยโดยสรปุแนวคดิ
ท่ีปรากฏเป็นประเด็นๆ

7.  การนำเสนอข้อมูล ใช้การพรรณา
วิเคราะห์ตามประเด็นที่กล่าวถึงในกรอบทฤษฎี
และแนวคิดการวิจัย

ข้ันท่ี 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
การสัมภาษณ์  ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง(Formal or Structured Interview)
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและด้าน
พุทธศาสนาในเร่ืองหลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม โดยผู้วิจัยเป็นจะดำเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเองและมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ข้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นพระภิกษุ  เช่น
พระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต)
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) เป็นต้น
ผู้ทรงคณุวฒุ ิทีเ่ปน็ ฆราวาส เชน่  ศาตราจารย์
ดร.แสง จันทร์งาม ราชบัณฑิต  ศาตราจารย์พิเศษ
จำนงค์ ทองประเสรฐิ ราชบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ศาสตราจารย ์ดร.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น

3.  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยแบบสมัภาษณม์โีครงสรา้ง วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ด้วยการหาลักษณะร่วม
(Common Character) และ ข้อสรุปร่วม (Common
Conclusion)

ข้ันท่ี 3 สร้างรูปแบบ
ผู ้ว ิจ ัยนำองค ์ความร ู ้ท ี ่ได ้จากการ

สัมภาษณ์มาดำเนินการสร้างรูป แบบหลักการ
บริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรมเบื้องต้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานมาประกอบการวิจัย
กำหนดเป็น 3 ด้านคือ ด้านการครองตน  ด้านการ
ครองคน และ ด้านการครองงาน

ข้ันท่ี 4  ตรวจสอบรูปแบบ
การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ด้วย

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม
ความสัมพันธ์ของหลักการบริหารการศึกษา
กับหลักพุทธธรรมความเป็นไป ได้และความ
เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติโดยอาศัยผู้เช่ียวชาญ
ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือผู้ท่ี
นำความรู้ทางพุทธธ รรมไปใช้บริหารการศึกษา
หรือการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบ
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ภาพ 2 แผนภูมิข้ันตอนในการวิจัย

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหเอกสาร / แนวคิด ทฤษฎี

ข้ันท่ี 2 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

ข้ันท่ี  3 สรางรูปแบบหลักการบริหารการศกึษาตามแนวพุทธธรรมเบื้องตน

ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบรูปแบบ โดยเทคนิคเดลฟาย 

รูปแบบหลักการบริหารการศกึษาตามแนวพุทธธรรมที่สมบูรณ

เคร่ืองมือในการวิจัย
ก. แบบสัมภาษณ์
 โดยผู้วิจัยนำหลักการบริหารการศึกษา

ตามแนวพุทธธรรมเบ้ืองต้นมาสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างจำนวน 31 ข้อ เพ่ือนำไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข. แบบสอบถามผู้เชี ่ยวชาญซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา  นักวิชาการ  และ
ผู้ปฏิบัติการด้านศาสนา  เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 21 ข้อ
มีส่วนท่ีเป็นปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี

1.การวิเคราะห์เอกสาร
2.การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เทคนิคเดลฟาย

การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการดังน้ี
1.  การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการ

ศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยใช้นัยสำคัญของคำในขอ้มูล

มาวิเคราะห์หาแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนโดยสรุปแนวคิด
ท่ีปรากฏเป็นประเด็นๆไป คือ หลักพุทธธรรมท่ี
เกี ่ยวกับการครองตน การครองคน และการ
ครองงาน  การนำเสนอข้อมูล ใช้การพรรณา
วิเคราะห์

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ด้วยการหาลักษณะร่วม (Common Character) และ
ข้อสรุปร่วม (Common Conclusion)
           3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคเดลฟาย
ด้วยค่าสถิติ คือ ค่ามัธยฐาน (Medium) ค่าฐานนิยม
(Mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter-
Quartile Range)  เพ่ือหาฉันทามติ  (Consensus)
ของผู้เช่ียวชาญ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเร่ือง หลักการบริหารการศึกษา

ตามแนวพุทธธรรม  สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี
1.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าทฤษฎี

ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานการศกึษา ท่ีสอดคล้อง
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กับหลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน
และ การครองงาน มีดังน้ี

1.1  ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์  ตามแนวคิดของทฤษฎีองค์การ
แนวคลาสสิก อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคมุ ่งงาน
เป็นการจัดการเพื ่อผลผลิต โดยใช้หลักการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ หรือใช้การบริหาร
เชิงกระบวนการ ที่เน้นเรื่องการแบ่งงานกันทำ
การควบคุมบังคับบัญชา  สอดคล้องกับหลักการ
บริหารด้านการครองงาน

1.2  ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิง
มนษุย์สัมพันธ ์ เป็นยุคทีเ่ร่ิมมกีารสนใจเกีย่วกับ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทำให้เกิดแนวคิด
เชิงมนุษย์สัมพันธ์ขึ ้น หรือเรียกว่ายุคมุ่งคน
การประสานงาน การจูงใจ การกระจายอำนาจ
การตัดสินใจ สอดคล้องกับหลักการบริหาร
ด้านการครองคน

1.3  ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิง
พฤติกรรมศาสตร์  การให้ความสนใจในรปูแบบ
ภาวะผู้นำ สอดคล้องกับหลักการบริหารด้าน
การครองตน

1.4  ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงระบบ
และแนวคิดเชิงสถานการณ์เป็นการวิเคราะห์
และอธิบายความสมัพันธ์ของส่วนต่างๆท้ังหมด
รวมทั ้งพฤติกรรมของคนในองค์การกับสิ ่ง
แวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การตลอดจน
เทคโนโลยท่ีีใช้ในการผลติจัดเปน็ยุคท่ีมุ่งท้ังคน
และงานสอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครอง
ตน การครองคน และการครองงาน

2.  หลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม

จากการวิเคราะห์บันทึกคำสัมภาษณ์
ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าหลัก
พุทธธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา
ด้านการครองตน การครองคน และ การครองงาน
รวมท้ังส้ิน 7 หมวด มีหลักพุทธธรรม  21 หลักธรรม
มีดังน้ี

2.1 หลักการบริหารการศึกษาตามแนว
พุทธธรรม  ด้านการครองตน  เรียงตามลำดับความ
สอดคล้อง จำนวน 19  หลักธรรม ได้แก่
โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก 2  ธรรมทำ
ให้งาม 2  ธรรมมีอุปการะมาก 2  กุศลมูล 3  สันโดษ
3  ฆราวาสธรรม  4  พรหมวิหาร 4    อธิษฐานธรรม 4
เบญจธรรม  กัลยาณมิตตตา  สุจริต 3   อธิปไตย 3
สังคหะวัตถุ 4  พละ 5  กัลยาณมิตรธรรม 7
สัปปุริสธรรม 7  อริยทรัพย์ 7  และ  ทศพิธราชธรรม

2.2 หลักพุทธธรรม ที่สอดคล้องกับ
หลักการบริหาร ด้านการครองคน   เรียงตามลำดับ
ความสอดคล้อง จำนวน 15  หลักธรรม ได้แก่
ธรรมทำให้งาม 2  ฆราวาสธรรม  4  พรหมวิหาร 4
สังคหะวัตถุ 4  กัลยาณมิตรธรรม 7 กัลยาณมิตตตา
โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก 2  กุศลมูล 3
สุจริต 3   อธิปไตย 3  สัปปุริสธรรม 7 อปริหานิยธรรม
7 อริยทรัพย์ 7  และ ทศพิธราชธรรม

2.3  หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับ
หลักการบริหาร ด้านการครองงาน   เรียงตามลำดับ
ความสอดคล้อง จำนวน 10 หลักธรรม ได้แก่
โยนิโสมนสิการ  ธรรมมีอุปการะมาก 2  อิทธิบาท
4  พละ 5  กัลยาณมิตตตา  ธรรมทำให้งาม 2  สุจริต 3
ฆราวาสธรรม  4  สังคหะวัตถุ 4  และ สัปปุริสธรรม 7

2.4  หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับ
หลักการบริหาร 3 ด้าน คือ การครองตน
การครองคน และการครองงาน เรียงตามลำดับ
ความสอดคล้อง จำนวน 7 หลักธรรม ได้แก่
โยนิโสมนสิการ  ธรรมทำให้งาม 2  ฆราวาสธรรม
4  สังคหะวัตถุ 4  กัลยาณมิตตตา  สุจริต 3   และ
สัปปุริสธรรม

3.  หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะการบริหารการศึกษา

3.1  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้นำ   จำนวน 19 หลักธรรม ได้แก่
กัลยาณมิตตตา  ธรรมทำให้งาม 2  ธรรมมีอุปการะ
มาก  2  กุศลมูล 3  ฆราวาสธรรม  4   สังคหะวัตถุ 4
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อปริหานิยธรรม 7  อริยทรัพย์ 7  ทศพิธราชธรรม
โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก 2  สุจริต 3
พรหมวิหาร 4 อธิษฐานธรรม 4 อิทธิบาท 4
กัลยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 สันโดษ 3
และอธิปไตย 3

3.2  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับ
ทักษะการตัดสินใจ  จำนวน 7 หลักธรรม ได้แก่
โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก 2  ธรรมมี
อุปการะมาก 2  สุจริต 3  อธิปไตย 3  สัปปุริสธรรม 7
และ อริยทรัพย์ 7

3.3  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับ
ทักษะการสร้างแรงจูงใจ จำนวน 5 หลักธรรม
ได้แก่ ทศพิธราชธรรม  สุจริต 3  กัลยาณมิตตตา
อิทธิบาท 4  และกัลยาณมิตรธรรม

3.4  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับ
ทักษะการติดต่อส่ือสาร  จำนวน 3 หลักธรรม ได้แก่
กัลยาณมิตตตา  ธรรมทำให้งาม 2  และ พรหมวิหาร
4

3.5  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับ
ทักษะการบริหารความขัดแย้ง  จำนวน 2 หลักธรรม
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา และ อปริหานิยธรรม

อภิปรายผล
1. หลักพุทธธรรมที ่สอดคล้องกับ

หลักการบริหารการศึกษาด้านครองตน
มีองค์ประกอบของหลักพุทธธรรม

จำนวน 19 หลักธรรม ดังน้ี
             กัลยาณมิตตตา  ความมีกัลยาณมิตร  คือ
มีผู้แนะนำส่ังสอน  ท่ีปรึกษา  เพ่ือนท่ีคบหาและ
บุคคลผู้แวดล้อมท่ีดี    ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม กัลยาณมิตตตา  เพ่ือการพัฒนาตนเอง
การปฏิบัติตนในการใช้ภาวะผู้นำ ในฐานะผู้นำ
องคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพ ประยกุตใ์ชก้บัทกัษะ
ภาวะผู้นำ และ ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของพระพรหมคุณาภรณ์
กล่าวว่า กัลยาณมิตตตา นำมาใช้ในการพัฒนาชีวิต

แก้ปัญหาและทำการสร้างสรรค์  (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547 หน้า 11-13)

โยนิโสมนสิการ  การใช้ความคิดถูกวิธี  คือ
การทำในใจโดยแยบคาย

ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
โยนิโสมนสิการ  ในการครองตน ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า ข้อธรรม โยนิโสม
นสิการสัมปทาจะทำให้พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่ง
ของคนอ่ืนได้   (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2547.หน้า 13)

ธรรมคุ้มครองโลก 2 ธรรมท่ีช่วยให้โลก
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและ
สับสนวุ่นวาย มีข้อธรรม 2 ข้อคือ  หิริ   ความ
ละอายบาป ละอายใจต่อการทำความช่ัว  โอตตัปปะ
ความกลวับาป เกรงกลวัต่อความช่ัว   ผู้บริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรม ธรรมคุ้มครองโลก 2
ในการครองตน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผูน้ำ
และ การตัดสินใจ

 ธรรมทำให้งาม 2  มีข้อธรรม 2 ข้อคือ
ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสง่ียม

ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
ธรรมทำให้งาม 2 เพ่ือการครองตน ประยุกต์ใช้
กับทักษะภาวะผู้นำ และการติดต่อส่ือสาร

ธรรมมีอุปการะมาก 2 ธรรมท่ีเก้ือกูลใน
กิจ หรือในการทำความดีทุกอย่างมีข้อธรรม 2 ข้อคือ
สติ ความระลึกได้  นึกได้  สำนึกอยู่ไม่เผลอ
สัมปชัญญะ ความรู้ชัด, รู้ชัดส่ิงท่ีนึกได้  ตระหนัก
เข้าใจชัดตามความเป็นจริง ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรมข้อ ธรรมมีอุปการะมาก 2
เพ่ือการครองตน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ
การตัดสินใจ

กุศลมูล 3 รากเหง้าของกุศล ต้นตอ
ของความดี มีข้อธรรม 3 ข้อคือ

อโลภะ ความไม่โลภ  อโทสะ ความไม่คิด
ประทุษร้าย  อโมหะ ความไม่หลง   ผู้บริหาร
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การศึกษาควรยึดหลักธรรมข้อ กุศลมูล 3 เพ่ือการ
ครองตน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

สุจริต 3 ความประพฤติดี ประพฤติชอบ
มีข้อธรรม 3 ข้อคือ
            กายสุจริต  ความประพฤติชอบด้วยกาย
วจีสุจริต  ความประพฤติชอบด้วยวาจา  มโนสุจริต
ความประพฤติชอบด้วยใจ ผู้บริหารการศึกษา
ควรยดึหลกัธรรมขอ้ สุจรติ 3 เพือ่การครองตน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ    การสร้างแรงจูงใจ
และการตัดสินใจ
            สันโดษ 3  ความยินดี  ความพอใจ
ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอ มีข้อธรรม 3 ข้อคือ ยถาลาภ-
สันโดษ ยินดีตามที ่ได้  ยินดีตามที ่พึงได้
ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำลัง  ยถาสารุปปสันโดษ
ยินดีตามสมควร  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรมข้อ สันโดษ3 เพื ่อการครองตน
ประยุกต์ใช้กับภาวะผู้นำ

อธิปไตย 3 ความเป็นใหญ่  มีข้อธรรม 3
ข้อคือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่
โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่
ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่  ผู้บริหาร
การศกึษาควรยดึหลกัธรรมขอ้ อธปิไตย 3 เพือ่
การครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำและ
การตัดสินใจ
             ฆราวาสธรรม 4  ธรรมสำหรับฆราวาส
ธรรมสำหรับการครองเรือน หลักการครอง
ชีวิตของคฤหัสถ์  มีข้อธรรม 4 ข้อคือ  สัจจะ
ความจริง  ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง
ทมะ การฝึกฝน  การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว  ขันติ
ความอดทน  จาคะ ความเสียสละ  ผู้บริหาร
การศึกษา ควรยึดหลักธรรม ฆราวาสธรรม 4
เพ่ือการครองตน ประยุกต์ใช้กับภาวะผู้นำ

พรหมวิหาร 4 ธรรมเครื ่องอยู ่อย่าง
ประเสริฐ  ธรรมประจำใจอันประเสริฐ  หลักความ
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ  มีข้อธรรม 4 ข้อคือ
เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข

กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์  มุทิตา
ความยินดี ในเมื ่อผู ้อื ่นอยู ่ดีมีสุข  อุเบกขา
ความวางใจเป็นกลาง               ผู้บริหารการศึกษาควร
ยึดหลักธรรม พรหมวิหาร 4 เพื่อการครองตน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ  และ การติดต่อส่ือสาร

สังคหวัตถุ 4 ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคล
และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี  หลักการ
สงเคราะห์  มีข้อธรรม 4 ข้อคือ  ทาน  การให้  ปิยวาจา
หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที ่ร ัก อัตถจริยา
การประพฤตปิระโยชน ์  สมานตัตตา   ความมี
ตนเสมอ  คือทำตนเสมอต้นเสมอปลาย     ผู้บริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 เพื่อ
การครองตน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

อธิษฐานธรรม 4  ธรรมเป็นที ่มั ่น
ธรรมอันเป็นฐานท่ีม่ันคงของบุคคล   มีข้อธรรม 4
ข้อคือ  ปัญญา   ความรู้ชัด  คือ  หย่ังรู้ในเหตุผล สัจจะ
ความจริง  จาคะ  ความสละ  อุปสมะ  ความสงบ

ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
อธิษฐานธรรม 4  เพ่ือการครองตนประยุกต์ใช้กับ
ภาวะผู้นำ

อิทธิบาท 4   คุณธรรมท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย มีข้อธรรม 4 ข้อคือ  ฉันทะ
ความพอใจ  วิริยะ ความเพียร   คือ  ขยันหม่ัน
ประกอบส่ิงน้ันด้วยความพยายาม  จิตตะ ความคิด
มุ่งไป  อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ  วิมังสา
ความไตร่ตรอง  หรือ ทดลอง   ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม อิทธิบาท 4  เพ่ือการครองตน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

เบญจธรรม คู่กับเบญจศีล มีข้อธรรม 5
ข้อคือ  เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มี
ความสุขความเจริญและความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์
คู่กับศีลข้อท่ี 1  สัมมาอาชีวะ การหาเล้ียงชีพในทาง
สุจริต คู่กับศีลข้อที่ 2 กามสังวร ความสังวร
ในกาม,ความสำรวมระวังรู้จักยับย้ังควบคุมตนในทาง
กามารมณ์  คู่กับศีลข้อที่ 3  สัจจะ ความสัตย์
ความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ 4 สติสัมปชัญญะ
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ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคน
รู้จักยั ้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่าสิ ่งใดควรทำและ
ไม่ควรทำ ไม่มัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่ 5
ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม เบญจธรรม
หรือเบญจกัลยาณธรรม เพื ่อการครองตน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

พละ 5  ธรรมอันเป็นกำลัง มีข้อธรรม 5
ขอ้คอื   สทัธา ความเชือ่ วิริยะ ความเพียร สต ิ
ความระลึกได้  สมาธิ ความตั้งจิตมั่น ปัญญา
ความรู้ท่ัวชัด    ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
พละ 5  เพื่อการครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะ
ภาวะผู้นำ

กัลยาณมิตรธรรม 7 คุณสมบัติของมิตรดี
และมิตรแท้ มีข้อธรรม 7 ข้อคือ   ปิโย  น่ารัก  คร ุ
น่าเคารพ  ภาวนีโย  น่าเจรญิใจ หรือน่ายกยอ่ง
วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ
วจนกฺขโม  อดทนต่อถ้อยคำ  คือ  พร้อมที่จะ
รับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอและ   คมฺภีรญฺจ กถํ
กตฺตา  แถลงเร่ืองล้ำลึกได้   โน จฏฺฐาเน นิโยชเย
ไม่แนะนำในเรือ่งเหลวไหลหรือชักจูงไปในทาง
เส่ือมเสีย   ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
กัลยาณมิตรธรรม 7 เพ่ือการครองตน ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ
          สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ
คุณสมบัติของคนดีธรรมของผู้ดี   มีข้อธรรม 7 ข้อคือ
ธัมมัญญุตา  ความรู้จักธรรม  รู้หลัก  หรือ  รู้จักเหตุ
อัตถัญญุตา  ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย  หรือ
รู ้จ ักผล  กาลัญญุตา ความรู ้จ ักกาล คือ
รู้กาลเวลาอันเหมาะสม    ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน
และรู้จักท่ีประชุม  รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชน
น้ัน ๆ  ปุคคลัญญุตา  ความรู้จักบุคคล   ผู้บริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรม สัปปุริสธรรม 7  เพ่ือ
การครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ
และการตัดสินใจ

อริยทรัพย์  7  ทรัพย์อันประเสริฐ  หรือ
ธรรมมีอุปการะมาก  มีข้อธรรม 7 ข้อคือ  ศรัทธา

ความเชื่อที่มีเหตุผล  มั่นใจในหลักที่ถือและ
ในการดีท่ีทำ  ศีล  การรักษาการยวาจาให้เรียบร้อย
ประพฤติถูกต้องดีงาม   หิริ  ความละอายใจต่อการ
ทำความช่ัว โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวต่อความช่ัว
พาหุสัจจะ  ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก  จาคะ
ความเสียสละ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปัญญา  ความรู้
ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล  ดีช่ัว  ถูกผิด  คุณโทษ
ประโยชน์  มิใช่ประโยชน์  รู้คิด  รู้พิจารณา
และรู้ที ่จะจัดทำ  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม อริยทรัพย์  7 เพ่ือการครองตน ประยุกต์
ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การตัดสินใจ

ทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา
คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง  ธรรมของ
นักปกครอง มีข้อธรรม 7 ข้อคือ   ทาน การให้ ศีล
ความประพฤตดีิงาม  ปริจจาคะ การบริจาค คือ
เสียสละ อาชชวะ ความซื ่อตรง  มัททวะ
ความอ่อนโยน   ตปะ ระงับยับย้ังข่มใจได้  อักโกธะ
ความไม่โกรธ  อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน   ขันติ
ความอดทน   อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม
ผ ู ้ บ ร ิ ห า รก ารศ ึ กษาควรย ึ ดหล ั กธรรม
ทศพิธราชธรรม เพ่ือการครองตน ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้างแรงจูงใจ

2.  หลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้องกับหลัก
การบริหารการศึกษาด้านครองคน

มีองค์ประกอบของหลักพุทธธรรม
จำนวน 15 หลักธรรม ดังน้ี

กัลยาณมิตตตา  ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม กัลยาณมิตตตา  ในการครองใจ
คน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู ้นำ และ
ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

ธรรมคุ้มครองโลก 2  ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม ธรรมคุ้มครองโลก 2  ในการ
ครองใจคน  ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ
การตัดสินใจ

ธรรมทำให้งาม 2  ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม ธรรมทำให้งาม 2 ในการ
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ครองใจคน  ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ
และการติดต่อส่ือสาร

ธรรมมีอุปการะมาก 2   ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม ธรรมมีอุปการะมาก 2  ในการ
ครองใจคน   ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ
การตัดสินใจ     สอดคลอ้งกับ วรภัทร์  ภู่เจริญ
ท่ีกล่าวว่า ไม่ว่าคนจะแตกตา่งแบบไหน จัดการ
ยากแค่ไหนแบ่งเป็นกี่ประเภท เราก็ใช้หลักการ
มหาสติปฏิปัฎฐาน 4  ฝึก ดัดสันดานได้...
ให้พนักงานมี อิทธิบาท 4 ในการฝึกสติ ให้พวกเขา
เห็นว่า ต้นตอ สาเหตุทั้งหลายอยู่ที่จิตไม่ว่าง
การจะทำให้จิตว่างต้องฝึก สติ...หลักธรรม
การบริหารแนวพุทธศาสตร์ คือ สติ พอได้
มหาสติปฏิปัฎฐาน 4 ก็จะได้ อธิจิต อธิศีล อธิปัญญา
เป็นจิตว่าง เป็นศีลใหญ่ เป็นปัญญา (wisdom)
ท่ีแท้จริง (วรภัทร์  ภู่เจริญ, 2548. หน้า 228-233 )

กุศลมูล 3  ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลัก
ธรรม กุศลมูล 3  ในการครองใจคน  ประยุกต์ใช้กับ
ทักษะภาวะผู้นำ

สุจริต 3  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สุจริต 3 ในการครองใจคน ประยุกต์ใช้
กับทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้างแรงจูงใจ
และการตัดสินใจ สอดคล้องกับพระพรหม
คุณาภรณ์ กล่าวว่า คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษย์ธรรม
เป็นอารยชนมีธรรมสุจริตทั ้งสาม (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 14-19)

สันโดษ 3 ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สันโดษ 3  ในการครองใจคน
ประยกุตใ์ชก้บัทกัษะภาวะผูน้ำ  สอดคล้องกับ
พระมหาจรญั  วิจารณเมธ ี (นลิาพนัธุ)์ กลา่ววา่
หลักสันโดษ เป็นหลักธรรมในพระพทุธศาสนา
ที่เน้นการแก้ปัญหาจากภายในมาหาภายนอก
ปัญหาจากภายในหมายถ ึงปัญหาที ่ เก ิดใน
จิตใจของมนุษย์ท่ีมีความโลภ โกรธ หลง รักสุข
เกลียดทุกข์ เป็นธรรมดา ปัญหาภายนอก
คือปัญหาที่เกิดจาก เศรษฐกิจการเมือง สังคม

นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน จะช่วยให้
การแก้ปัญหาที ่เก ิดขึ ้นแก่ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   (บัณฑิตวิทยาลัย มจร., 2545.
หน้า 152-153)

อธิปไตย 3  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม อธิปไตย 3  ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำและการตดัสินใจ
สอดคล้องกับ พระเมธีธรรมาภรณ์เสนอแนวคดิ
เร่ืองคุณธรรมสำหรับนักบริหารคือ อธิปไตย 3 ว่า
“หน้าที่ของนักบริหารปรากฏอยู่ในคำจำกัด
ความท่ีว่า การบริหารหมายถึงศิลปะแห่งการทำงาน
ให้สำเร็จโดยอาศยัคนอ่ืน วิธีการบริหารสรุปได้
สาม ประการตามนยัแห่ง อธิปไตยสูตร ดังน้ี 1)
อัตตาธิปไตย หมายถึงการถือตนเองเป็นใหญ่
วิธีการบริหารแบบน้ีทำให้ได้ความสำเร็จของงาน
แต่เสียเร่ืองการครองคน   2) โลกาธิปไตย  หมายถึง
การถือคนอื่นเป็นใหญ่ นักบริหารประเภทนี้
ได้คนแต่เสียงาน วิธีการบริหารแบบนี้ทำให้ได้
เร่ืองการครองคน   แต่เสียเร่ืองความสำเรจ็ของ
การครองงาน 3) ธรรมาธิปไตย หมายถึงการถือ
ธรรมหรือหลักการเป็นใหญ่ นักบริหารประเภทน้ี
ได้ทั้งคนและได้ทั้งงาน วิธีการบริหารแบบนี้
ทำให้ได้เร่ืองการครองตน การครองคน และการ
ครองงาน”  พระเมธีธรรมาภรณ์.  (2538 หน้า 25-
47)  สอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า
คนมีส่วนร่วมในการปกครองท่ีดี โดยเฉพาะคนใน
สังคมประชาธิปไตยพึงรู้หลักและปฏิบัติดังนี้
ก.รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ท่ีเรียกว่า
อธิปไตย 3 ประการดังนี้ อัตตาธิปไตย ถือตน
เป็นใหญ่  โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่
ธัมมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่ ถ้าต้องการ
รับผิดชอบต่อรัฐประชาธิปไตย พึงถือหลักข้อ 3 คือ
ธรรมาธิปไตย ข.มีส่วนในการปกครอง  (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 21)

ฆราวาสธรรม 4  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม ฆราวาสธรรม 4 ในการครองใจคน
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ประยกุตใ์ชก้บัทกัษะภาวะผูน้ำ  สอดคล้องกับ
พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า   คนครองเรือน
ท่ีเลิศล้ำ (ชีวิตบ้านท่ีสมบูรณ์) ต้องวัดด้วย ฆราวาส
ธรรม 4 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547.
หน้า 41-45)

พรหมวิหาร 4 ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม พรหมวิหาร 4  ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ  และการติดต่อส่ือสาร
สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า
คนมีคุณแก่ส่วนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)
มีธรรมคือหลักความประพฤติดังน้ี ก.มีพรหมวิหาร
คือธรรมประจำใจของผูป้ระเสรฐิ หรือผู้มีจิตใจ
ย่ิงใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม 4 อย่าง ต่อไปน้ี
เมตตา ความรัก  กรุณา ความสงสาร  มุทิตา
ความเบิกบานพลอยยินดี  อุเบกขา ความมีใจเป็น
กลาง ข.บำเพ็ญการสงเคราะห์ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 20)  สอดคล้อง
พระเทพดิลก (ระแบบ  ฐิตญาโณ) เห็นว่าหลักการ
ครองคน นั้น ผู้บริหารจะต้องมีพรหมวิหาร 4
(พระเทพดิลก, 2547. หน้า 2-3) สอดคล้องกับ
ทัศนีย์ น้อยวงศ์ และร้อยเอกหญิงมาริดา
พรพัฒนเวทย ์ วิจัยพบว่า ธรรมะของนกับรหิาร
ท่ีเก่ียวกับการครองคนได้แก่ พรหมวิหาร 4 (ทัศนีย์
น้อยวงศ์ และร้อยเอกหญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์,
2539. หน้า 95-96)

สังคหวัตถุ 4  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ คิดเป็นร้อยละ 33.34
สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า
คนมีคุณแก่ส่วนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)
มีธรรมคือหลักความประพฤติดังน้ี  ก.มีพรหมวิหาร
ข.บำเพ็ญการสงเคราะห์ คือปฏิบัติตามหลัก
การสงเคราะห ์หรือธรรมเครือ่งยึดเหนีย่วใจคน
และประสานหมู ่ชนไว้ในสามัคคีที ่เร ียกว่า
สังคหวัตถุ 4 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2547.หน้า 21)  สอดคล้องกับทัศนีย์ น้อยวงศ์
และร้อยเอกหญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์ วิจัยพบว่า

ธรรมะของนักบริหารท่ีเก่ียวกับการครองคนได้แก่
สังคหวัตถุ 4  (ทัศนีย์ น้อยวงศ์ และร้อยเอก
หญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์, 2539. หน้า 97-98)

อธิษฐานธรรม 4 ผู้บริหารการศึกษาควร
ยึดหลักธรรม อธิษฐานธรรม 4  ในการครองใจคน
ประยกุตใ์ชก้บัทกัษะภาวะผูน้ำ  สอดคล้องกับ
พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า คนมีชีวิตอยู่อย่าง
ม่ันใจ  เป็นอยู่อย่างผู้มีชัย ประสบความสำเรจ็ใน
การดำเนนิชีวิต คนผู้น้ันเปน็ผู้ได้เข้าถึงจุดหมาย
แห่งการมชีีวิต และดำเนนิชีวิตของตนตามหลกั
อธิษฐาน 4 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 34)

อิทธิบาท 4  ผู้บริหารการศกึษาควรยดึ
หลักธรรม อิทธิบาท 4  ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้างแรง
จูงใจ สอดคลอ้งกบั วรภัทร์  ภู่เจรญิ ท่ีกลา่วว่า
ทางพทุธศาสนาสอนวา่การงานใดๆจะสำเรจ็ได้
ก็ต้องมี  มีอิทธิบาท 4 ฉันทะคือชอบทำ วิริยะคือ
ขยันทำ จิตตะ คือ ตั้งใจทำ และวิมังสา คือ
ฉลาดในการทำ เป็น PDCA (Plan Do Check
Action) หรือใช้หลักการ สุ จิ ปุ ลิ (ฟัง คิด ถาม เขียน)
(วรภัทร์  ภู่เจริญ, 2548 หน้า 228-233 )    สอดคล้อง
กับพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า คนประสบ
ความสำเร็จ (ชีวิตท่ีก้าวหน้าและสำเร็จ) พึงปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท 4 (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 37) สอดคล้องกับทัศนีย์
น้อยวงศ์ และร้อยเอกหญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์
วิจัยพบว่า ธรรมะของนักบริหารที ่เกี ่ยวกับ
การครองคนได้แก่ อิทธิบาท 4 (ทัศนีย์ น้อยวงศ์
และร้อยเอกหญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์, 2539 หน้า
99-100)

เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม
ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม เบญจธรรม
ในการครองใจคน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

พละ 5   ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม พละ 5   ในการครองใจคน  ประยุกต์ใช้
กับทักษะภาวะผู้นำ
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กัลยาณมิตรธรรม 7  ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม กัลยาณมิตรธรรม 7  ในการ
ครองใจคน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ
การสร้างแรงจูงใจ สอดคล้องกับพระพรหม-
คุณาภรณ์ กล่าวว่า   คนผู้ส่ังสอนหรือให้การศึกษา
ผู ้ทำหน้าที ่ส ั ่งสอนหรือให้การศึกษาผู ้อ ื ่น
โดยเฉพาะครู อาจารย์ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ
และประพฤติตามหลัก กัลยาณมิตรธรรม 7
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 63-
64)

สัปปุริสธรรม 7 ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม  สัปปุริสธรรม 7  ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ  และการตดัสินใจ
สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า
คนสมบูรณ์แบบหร ือมน ุษย ์โดยสมบูรณ์
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นคนเตม็คนผู้สามารถ
นำหมู ่ชนและสังคมไปสู ่สันติสุขและความ
สวัสดีมีธรรมหรือคุณสมบัติ ตาม สัปปุริสธรรม 7
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547.หน้า 14-
16)  สอดคล้องกับทัศนีย์ น้อยวงศ์ และร้อยเอก
หญิงมาริดา พรพัฒนเวทย์ วิจัยพบว่า ธรรมะของ
น ักบร ิหารท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการครองตนได ้แก ่
สัปปุริสธรรม 7  (ทัศนีย์ น้อยวงศ์ และร้อยเอกหญิง
มาริดา พรพัฒนเวทย์, 2539. หน้า 92-93)
สอดคล้องกับ พิเชษฐ์  อ่ิมสุข วิจัยเร่ือง การประเมิน
ศักยภาพตามแนวพุทธของศึกษานิเทศก์ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรีเขต 1 พบว่า มีคุณสมบัติรู้หลัก
การจัดการท่ีดี สัปปุริสธรรม 7 ในระดับค่อนข้าง
มาก (พิเชษฐ์  อ่ิมสุข, 2547. หน้า 85)

อปริหานิยธรรม 7  ผู้บริหารการศึกษาควร
ยึดหลักธรรม อปริหานิยธรรม 7   ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การบริหาร
ความขัดแย้ง  สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์
กล่าวว่า คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี โดย
เฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยพึงรู้หลักและ

ปฏิบัติดังน้ี  ก.รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็น
ใหญ่ท่ีเรียกว่า อธิปไตย 3   ข.มีส่วนในการปกครอง
โดยปฏิบัติตามหลกัการรว่มรับผิดชอบทีจ่ะช่วย
ป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
โดยส่วนเดียว ที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม 7
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547. หน้า 26)

อริยทรัพย์ 7 ผู้บริหารการศกึษาควรยดึ
หลักธรรม อริยทรัพย์ 7 ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การตัดสินใจ
สอดคล้องกับ พิเชษฐ์  อ่ิมสุข วิจัยเร่ือง การประเมิน
ศักยภาพตามแนวพุทธของศึกษานิเทศก์ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรีเขต 1 พบว่า มีคุณสมบัติของ
คนดี อริยทรัพย์ 7 ในระดับค่อนข้างมาก  (พิเชษฐ์
อ่ิมสุข, 2547. หน้า  85)

ทศพิธราชธรรม ผู้บริหารการศึกษาควร
ยึดหลักธรรม ทศพิธราชธรรม ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้าง
แรงจูงใจ  สอดคล้องกับพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า
“...ธรรมะคอืหนา้ที ่จงถอืเอาธรรมะหรอืหนา้ที่
เป็นท่ีพ่ึงเถิด จะมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครบถ้วนอยู ่ในคำว่า หน้าที ่ นั่นเอง ในที่นี ้
ธรรมะหมายถึง หน้าที ่แห่งการปฏิบัติตาม
ทศพิธราชธรรม ซึ่งจะเป็นความถูกต้องที่สุด...
หน้าท่ีท่ีทำมาหาเล้ียงชีพ ก็เป็นหน้าท่ีหมวดหน่ึง
(การครองงาน) หน้าที่ในการบริหารร่างกาย
ให้เป็นอยู่ปกติ น่ีก็เป็นหมวดหน่ึง (การครองตน)
หน้าท่ีในการติดต่อกับสังคมรอบด้าน น่ีก็หมวด
หนึ่ง (การครองคน)  อย่างน้อยก็เป็น 3 หมวด
แห่งหน้าที่ก็จะเป็นความปลอดภัย แต่ในที่นี้
จะยึดเอาหลัก ทศพิธราชธรรมมาเป็นหลักของ
การปฏิบัติ  ในส่ิงท่ีเรียกว่าหน้าท่ีถ้าถือธรรมะน้ี
เป็นหลักแล้วจะง่ายดายในการที่จะทำหน้าที่
ท้ังปวงให้ครบถ้วน  (พระธรรมโกศาจารย์, 2530.
หน้า 24-25,205-211)

3. หลักพทุธธรรมทีส่อดคลอ้งกบัหลกั
การบริหารการศึกษาด้านครองงาน
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มีองค์ประกอบของหลักพุทธธรรม 10
หลักธรรม ดังน้ี

โยนิโสมนสิการ  ผู้บริหารการศึกษาควร
ยึดหลักธรรมโยนิโสมนสิการ  เพ่ือการครองงาน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ

ธรรมทำให้งาม 2    ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม ธรรมทำให้งาม 2  เพ่ือการครอง
งาน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และการติดต่อ
ส่ือสาร

ธรรมมีอุปการะมาก 2 ผู้บริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรม ธรรมมีอุปการะมาก 2
เพือ่การครองงาน ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ
และ การตัดสินใจ

สุจริต 3 ผู ้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สุจริต 3 เพ่ือการครองงาน ประยุกต์ใช้
กับทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้างแรงจูงใจ  และ
การตัดสินใจ

ฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม ฆราวาสธรรม 4 เพื่อการครองงาน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

สังคหวัตถุ 4 ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 เพื ่อการครองงาน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ

อิทธิบาท 4  ผู้บริหารการศกึษาควรยดึ
หลักธรรม อิทธิบาท 4  เพื ่อการครองงาน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ และ การสร้าง
แรงจูงใจ

พละ 5   บรหิารการศกึษาควรยดึหลกั
ธรรม พละ 5   เพ่ือการครองงาน ประยุกต์ใช้กับ
ภาวะผู้นำ

สัปปุริสธรรม 7  ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรม สัปปุริสธรรม 7 เพื่อการครองงาน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นำ  และการตัดสินใจ

4. หลักพทุธธรรมทีส่อดคลอ้งกบัหลกั
การบริหารการศึกษา 3 ด้าน

ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม
กัลยาณมิตตตา  โยนิโสมนสิการ  ธรรมทำให้งาม 2

สุจริต 3   ฆราวาสธรรม  4  สังคหะวัตถุ 4  หรือ
สัปปุริสธรรม 7  เพ่ือการครองตน การครองคน
และการครองงาน ของผู ้บริหารการศึกษา
เป็นสมรรถนะทีช่่วยให้บริหารงานบรรลภุารกิจ
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักพุทธธรรมในการบรหิารการศึกษา
นั้น จากการศึกษาดังกล่าวมาตามวัตถุประสงค์
ทำให้รู้และเข้าใจ และ มีทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษาสอดคล้องสมัยปัจจุบัน หลักธรรมน้ี
เป็นหลักพุทธธรรมท่ีทางการนำมาเป็นนโยบายวาง
กรอบทฤษฎีจัดการศึกษาเชิงพุทธ น้ันคือ ไตรสิกขา
ซึ ่งประกอบด้วยศีลอันเป็นการศึกษาหลัก
บริหารกาย วาจา สมาธิ เป็นการศึกษาหลักบริหาร
จิตและปัญญาเป็นการศึกษาหลักพัฒนาปัญญา
ให้รู้หลักพุทธธรรมตามท่ีเสนอเป็นความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับการครองตน ครองคน ครองงาน
ในการวิจัยน้ี

 หลักการครองตน ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
ศีลเป็นหลักการครองตน เพราะนำตน

ใหม้ปีกตสิขุ สรา้งสนัตริะดบัพืน้ฐานใหต้นเอง
เป็นหลักประกันตนในเรื่อง ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤติผิดกาม ความน่าเช่ือถือและไม่ประมาท

สมาธิเป็นหลักการพัฒนาจิต ให้จิตมี
สมาธิ มีสติตามหลักสติปฏิฐาน เกิดญาณวิปัสสนา
มองเห็นโลก เห็นธรรมชาติตามกฎไตรลักษณ์

ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาใหม้องโลก
เป็นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5
ปฏิจจสมุปบาท พัฒนาปัญญาด้วย สัมมาสังกัปปะ
มีจิตคิดในการกำจัดกิเลส ในการถือชีวิต
พรหมจรรย์ (Religious Life)

หลักการครองคนด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
ศีล ศีลนอกจากเป็นหลักประกันชีวิต

ให้ตนเองแล้ว ยังเป็นหลักประกันแก่คนอ่ืนด้วย
              สมาธิ เม่ือได้พัฒนาแล้วจะเป็นจิตบริสุทธ์ิ
ประเสริฐ มีสติสัมปชัญญะ ทำให้เข้าใจโลก
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ชีวิตเป็นสัจจะธรรม มีผลต่อคนอื่นและสังคม
ทำให้สังคมเป็นสุขและสงบ

ปัญญา เม่ือได้พัฒนาแล้วจะมีประโยชน์
ต่อคนอื่น มีทิฏฐิเสมอกัน สร้างความเข้าใจกัน
โดยง่ายไม่แตกแยกทางความคิด ทำให้สังคม
มีปัญหาในการบริหารตน บริหารคนน้อยลง

หลักการครองงานด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
ธรรมดาคนนั ้นย่อมมีสังคม ตามที ่

อริสโตเต้ิล กล่าวว่า “ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” (A man
is a social being) ดังนั้น  เราจึงต้องมีความ
สัมพันธ์กับคนอื่น ในฐานะคนร่วมงาน เพื่อน
ผู ้บริหารงาน เมื ่อเราต้องมีชีวิตสัมพันธ์กับ
คนอื่นนั้น  เราต้องมีหลักการครองคน ตามที่
กล่าวมา ประการต่อไป เราต้องมีหลักการครองงาน
ทำอย่างไรให้มีหลักการครองงาน นั่นคือการ
พัฒนาตนเองและคนอื่นให้สอดคล้องกับงาน
ให้เหมาะสมกับงานให้ได้ ในการดังกล่าวนี้
ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญาน้ีเอง

ดังน้ันจึงขอเสนอว่า ไตรสิกขาตามหลัก
พุทธธรรม จะมีผลท่ีอุดมต่อตน คนอ่ืน และหน้าท่ี
การงานเป็นอย่างดี ทำให้สังคมประเทศชาติ
มีการศึกษาและสงบสุขในท่ีสุด

ข้อเสนอแนะ
 การนำผลไปใช้ควรดำเนินการดังน้ี
1.  จัดทำคู่มือหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้อง

กับหลักการบริหารการศึกษา ด้าน การครองตน
การครองคน และการครองงาน และคู ่มือ
การประยุกต์ใช้ หลักพุทธธรรมกับทักษะการ
บริหารงานการศึกษา
              2.  เขียนบทความเกีย่วกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป
จากการทำวิจัยเรื่อง หลักการบริหาร

การศึกษาตามแนวพุทธธรรม  พบว่ามีประเด็น
ที่ควรนำไปศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามหลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน
และการครองงาน “   และเร่ือง  “ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เขตพื ้นที ่การศึกษา โดยใช้หลักพุทธธรรม
กัลยาณมิตตตา”
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